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ABSTRAK 

 

Rizqi Amelia Pratiwi, 2015:  Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Kebijakan 

Dividen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

Pembimbing : (I) Indra Pahala, SE., M.Si ; (II) Tresno Ekajaya, SE., M.Ak. 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan, 

kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel 

independen  yang diuji dalam penelitian ini adalah beban pajak tangguhan, 

kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan. Sedangkan manajemen laba sebagai 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2013. 

Dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling dimana didapat secara 

keseluruhan 20 sampel. Penelitian ini menggunakan metode regresi liniear 

berganda untuk menguji hipotesi pada tingkat signifikansi 5 %. 

      Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 

bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Kebijakan dividen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

 

Kata kunci : Beban Pajak Tangguhan, Kebijakan Dividen, Ukuran 

Perusahaan,    Manajemen Laba 
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ABSTRACT 

 

Rizqi Amelia Pratiwi, 2015: The Influence of Deferred Tax Expense , Dividend 

Policy, and Firm Size on Earnings Management. 

 

Advisor : (I) Indra Pahala, SE., M.Si ; (II) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak. 

 

       This research aims to examines the influence of deferred tax expense, 

dividend policy, and firm size on earnings management. The independent 

variables used in this research are deffered tax expense, dividend policy, and firm 

size. While earnings management as dependent variables. This research uses 

secondary data which is financial statement and additional information from 

manufacturies companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for period of 

2011 until 2013. While the sampling method used was purposive sampling method 

which is overall 20 sample choosen. This research uses multiple regression 

method to test the hypothesis at 5% significance. 

       From the analysis performed in this research, it can be concluded that 

deferred tax expense  has negative and significant influence to earnings 

management. Dividend policy has negative and significant influence to earnings 

management. While firm size has no significant influence to earnings 

management.  

 

Keywords : Deferred Tax Expense, Dividend Policy, Firm Size, Earnings 

Mangement. 
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